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THÔNG BÁO 

Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh An Giang, Sở Giao thông vận tải An Giang tạm thời thông báo như sau:  

1. Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách vận tải công cộng đi 

qua địa bàn tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh (xe khách theo tuyến cố 

định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi) từ 00 giờ ngày 30/5/2021 cho đến khi có 

thông báo mới. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt 

động vận tải hành khách công cộng như trên. 

3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức 

năng tăng cường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị khẩn 

trương thực hiện./. 

                                                                                     
Nơi nhận:    

- Bộ Giao thông vận tải; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Sở GTVT tỉnh và thành phố;  

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Hiệp hội vận tải ôtô An Giang; 

- Các đơn vị Bến xe khách; 

- Các đơn vị vận tải hành khách; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Báo An Giang và Đài PT-TH An Giang; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- Lưu: VT. 
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